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“นั

กการเมืองที่ดีเป็นอย่างไรในสายตาของคนไทย” เป็นคำ�ถามที่คนไทยหลายคนอาจตอบได้ทันที
คนไทยบางคนอาจต้องหยุดคิดแล้วตั้งคำ�ถามกลับว่า แล้ว “ดี” คืออะไร ความหมายของนักการเมือง
ที่ดีของคนไทยบางกลุ่มกลับเป็นความหมายของนักการเมืองที่ไม่ดีของคนไทยอีกกลุ่ม แน่นอนคำ�ตอบที่ได้
นั้นหลากหลายและแตกต่าง ซึ่งขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน จึงเกิดคำ�ถามที่สำ�คัญตามมาคือ แล้วเราคน
ไทยจะหาความหมายของนักการเมืองที่ดี ที่คนไทยทุกคนยอมรับได้อย่างไร โดยไม่ปล่อยให้ความหมายของ
นักการเมืองที่ดีถูกกำ�หนดโดยคนไทยเพียงไม่กี่คนที่เสียงดังกว่าคนอื่นๆ
การหาคำ�ตอบของคำ�ถามนี้อาจไม่จำ�เป็นต้องสนใจว่า มีผู้ทรงภูมิปัญญาคนไหนเคยให้ความหมายของ
นักการเมืองที่ดีไว้อย่างไรบ้าง บางท่านอาจเสนอว่า เราอาจหาคำ�ตอบได้จากการฟังคำ�ตอบจากทุกเสียง ฟัง
พวกเขาถกเถียง จนได้ข้อสรุปร่วมกันของมหาชน ซึ่งนั่นคือคำ�ตอบของคำ�ถามนี้ บางท่านอาจบอกว่าคำ�ถาม
นี้ไม่มีคำ�ตอบที่แน่นอนหรอก เพราะความเห็นร่วมกันของมหาชนจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ไม่ตายตัว ซึ่งขึ้น
อยู่กับปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้หลายอย่าง เราอาจหาคำ�ตอบได้ว่าคนในยุคสมัยนี้ให้ความหมายของนักการ
เมืองที่ดีอย่างไร แต่คำ�ตอบที่เราได้ ก็ใช้ไม่ได้กับยุคอื่นๆ ที่ผ่านมา รวมถึงอนาคต คำ�ตอบของคำ�ถามนี้จึงไม่มี
ทางเป็นสัจนิรันดร์ แล้วเราจะหาคำ�ตอบไปทำ�ไม ในเมื่อที่สุดแล้วมันก็เปลี่ยนแปลง บางท่านอาจตั้งคำ�ถาม
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แบบย้อนกลับว่า แล้วทำ�ไมเราถึง
ต้องตั้งคำ�ถามว่า“นักการเมืองที่ดี
เป็นอย่างไรในสายตาของคนไทย”
เพราะเราต้องการนักการเมืองที่ดี
ใช่หรือไม่ เราทุกคนต่างไม่รู้ว่า
นั ก การเมื อ งที่ ดี ตามที่ทุกคนทุก
ฝ่ายยอมรับนั้นเป็นอย่างไรใช่หรือ
ไม่ เรารู้แต่นักการเมืองที่ดีในมุม
มองของเรา แต่ไม่รวู้ า่ นักการเมือง
ทีด่ ใี นมุมมองของคนอืน่ เป็นอย่างไร
ใช่หรือไม่ คำ�ถามนีเ้ กิดจากมโนภาพ
ที่เราทุกคนมองว่านักการเมืองส่วน
ใหญ่ไม่ดี เช่นเดียวกับการตัง้ คำ�ถาม
ทีว่ า่ คนดีเป็นอย่างไร เพราะเรามอง
ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนดี หรือดีไม่
พอใช่หรือไม่ ถ้าเราได้ค�ำ ตอบของ
คำ�ถามนีม้ าเราจะใช้ค�ำ ตอบนัน้ เป็น
เกณฑ์วดั ว่าใครดีหรือไม่ดี ใช่หรือไม่
คำ�ถาม “นักการเมืองที่ดีเป็น
อย่างไรในสายตาของคนไทย” จึง
ไม่ ใ ช่ เ พี ย งคำ � ถามที่ต้ัง ให้ ค นไทย
ตอบโดยไม่ต้องคิดอะไร หากแต่
ต้ อ งการปลุ ก อะไรบ้ า งอย่ า งที่อ ยู่
ในตัวมนุษย์ทุกคน นั่นคือการใช้
ปัญญาความคิด หากท่านตอบ
คำ�ถามนีโ้ ดยไม่คดิ อะไรเลย นักการ
เมืองที่ท่านเลือกเข้าสู่สภาก็จะเป็น
เพียงนักการเมืองที่ถูกเลือกจากคน
ไทยทีไ่ ม่คดิ อะไรเช่นเดียวกัน

สุดท้าย
อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันตอบคำ�ถามนีท้ ่ี Facebook ของเรา
ตามลิงค์นค้ี รับ [TPD] Thailand Political Database ท่านจะได้พบกับ
คำ�ตอบของคนไทยคนอืน่ ๆ ทีต่ อบคำ�ถามนีโ้ ดยใช้ปญ
ั ญาความคิด
เช่นเดียวกับท่าน

แนะนำ�เกม
เกมส์กระดาน SIM Democracy “เมืองประชาธิปไตย”

ชมคลิปแนะนำ�เกมคลิกที่นี่
เกมส์กระดาน SIM Democracy “เมืองประชาธิปไตย” ถูกสร้าง
ขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ท่ีต้องการสื่อสารหลักการเกี่ยวกับประชาธิปไตยต่อ
สาธารณชน ในรูปแบบทีส่ นุกสนานและน่าสนใจ โดยได้รบั การสนับสนุน
จากมูลนิธิ Friedrich Naumann Foundation (FNF) (http://www.fnfasia.
org/)
เกมส์กระดานนี้จะนำ�ผู้เล่นเข้าสู่สถานการณ์ท่ีต้องคิดและติดตาม
กระบวนการต่างๆ ตามหลักและวิถขี องประชาธิปไตย สามารถแสดงให้
เห็นภาพว่าปัจเจกบุคคลสามารถมีส่วนร่วมกับกระบวนการทางการเมือง
อย่างไรได้บา้ ง เกมส์นย้ี งั สามารถใช้เป็นสือ่ การเรียนการสอนในหลักสูตร
ที่เ กี่ย วข้ อ งเพื่อ ปฏิ วัติก ารเรี ย นรู้เ รื่อ งประชาธิ ป ไตยในห้ อ งเรี ย นอย่ า ง
สร้างสรรค์
ท่านใดสนใจทีจ่ ะทดลองเล่นเกม SIM Democracy สามารถติดต่อไป
ได้ท่ี simdemocracy@gmail.com หรือเข้าไปแสดงความเห็นเกีย่ วกับเกม
ได้ท่ี http://www.facebook.com/SIMDemocracy
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คลิปแนะนำ�
ปัญหาราคาสินค้าและพลังงานแพง เป็นเรื่องที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจว่ารัฐบาลจะมี
วิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร เราลองมาฟังการตอบกระทูถ้ ามของรัฐมนตรีทม่ี หี น้าทีร่ บั ผิดชอบกันว่าจะ
ชีแ้ จงแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าและพลังงานแพงอย่างไร

กระทู้ถาม
กรณีปัญหาปากท้องประชาชน
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2 พรรคประชาธิปตั ย์ เป็นผูต้ ง้ั กระทูถ้ าม
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